SUBREGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI - STARTUP
Zał. 11. OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU i MATERIAŁÓW

Ja ……………………………….………………………..……zamieszkała/y w …………………………………………………………………………………………..
……………..………………………….………………….……………….……., posiadający/a numer PESEL: ……………………………………..……………..
zwany dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, oświadczam, że udzielam:
1) beneficjentowi projektu „SUBREGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - StartUp”, to jest firmie
BLUEFORM Marcin Kozłowski z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25 oraz
2) Partnerom ww. projektu, to jest Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach, ul. Dworcowa 8,
zwanymi dalej „Upoważnionymi”, zezwolenia (zgody) na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
zwanych dalej „Wizerunkiem”, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu oraz moich
wypowiedzi, opinii, prac podczas zajęć i w trakcie prowadzenia działalności (nie dotyczy upublicznienia Formularza
zgłoszenia/Biznesplanu w formie umożliwiającej odczyt treści), zwanych dalej łącznie „Materiałami”.
Zakres upoważnienia: Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionych do utrwalania, obróbki, powielania i rozpowszechniania
Wizerunku i Materiałów w celach informacyjnych i promocyjnych Projektu poprzez ich udostępnienie w szczególności
w celu zamieszczenia ich w mediach zewnętrznych i wewnętrznych Upoważnionego, w materiałach drukowanych
w związku z prowadzoną przez Upoważnionego realizacją Projektu. Uczestnik/czka Projektu upoważnia Upoważnionych,
bez jakiejkolwiek dla niego/niej rekompensaty, zarówno podczas udziału w Projekcie, jak i w dowolnym czasie po jego
zakończeniu, do używania i udzielania w celach niekomercyjnych, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań
telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji
i propagowania celów i działalności Upoważnionego. Utrwalanie, obróbka i powielanie Wizerunku oraz Materiałów może
zostać zrealizowane w sposób cyfrowy oraz technikami drukarskimi. Wizerunek i Materiały mogą być przekazane do
Państwa trzeciego, ale na zasadach określonych przepisami prawa.
Zmiany i modyfikacje: Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku i Materiałów w celach, w sposób i na zasadach
określonych w niniejszym Oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji Wizerunku i Materiałów, niezbędnych do jego rozpowszechniania,
a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, korekta tekstu, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje)
oraz na wkomponowaniu Wizerunku i Materiałów w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany
i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku i Materiałów. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych
w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.
Osoby trzecie: W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego z Wizerunku i Materiałów,
Upoważniony może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody na
korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku i Materiałów, w szczególności Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach) i Instytucji Zarządzającej (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

…………………………………………..………………………
Data i czytelny podpis

BIURO PROJEKTU I: UL. ARMII KRAJOWEJ 25 LOK. 7, TEL. 32 470 60 77
BIURO PROJEKTU II: DWORCOWA 8, 44-240 ŻORY, TEL. 790 351 566
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SUBREGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI - STARTUP

Zał. 12 OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ……………………………….………………………..……zamieszkała/y w …………………………………………………………………………………………..
……………..………………………….………………….……………….……., posiadający/a numer PESEL: ……………………………………..……………..
zwany dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, oświadczam, że udzielam:
3) beneficjentowi projektu „SUBREGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - StartUp”, to jest BLUEFORM
Marcin Kozłowski z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25 oraz
1) Partnerom ww. projektu, to jest Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach, ul. Dworcowa 8,
zwanymi dalej „Upoważnionymi”, zgody przetwarzanie mojego imienia i nazwiska w związku z korzystaniem, w tym
rozpowszechnianiem mojego Wizerunku oraz Materiałów, w zakresie i na zasadach określonych w Oświadczeniu
o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku i materiałów.
Oświadczam, że została mi przekazana treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

…………………………………………..………………………
Data i czytelny podpis

BIURO PROJEKTU I: UL. ARMII KRAJOWEJ 25 LOK. 7, TEL. 32 470 60 77
BIURO PROJEKTU II: DWORCOWA 8, 44-240 ŻORY, TEL. 790 351 566
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SUBREGIONALNY INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI - STARTUP
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA, PROMOCJA, MARKETING
Kto jest Administratorem Twoich danych
osobowych?

Jak się skontaktować z Administratorami, żeby
uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu
Twoich danych osobowych?

Jak się skontaktować z Inspektorami Ochrony
Danych?

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania
Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych są:
1) BLUEFORM Marcin Kozłowski (Lider projektu) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 25, numer KRS 0000609987 oraz
2)
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (ARP S.A. - Partner) z siedzibą w Żorach, ul. Dworcowa 8, numer KRS 0000076553
Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:
BLUEFORM
•
na adres e-mail: biuro@blueform.pl
•
telefonicznie pod numerem: 32 470 60 77
•
pisemnie na adres siedziby Administratora.
ARP S.A.
•
na adres e-mail: biuro@arpsa.pl
•
telefonicznie pod numerem: 790 351 566
•
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Osoba odpowiedzialna za Ochronę Danych, z którą można skontaktować się w następujący sposób:
BLUEFORM:
•
na adres e-mail: inspektor@blueform.pl
•
pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Ochrona Danych”.
ARP S.A.
•
na adres e-mail: e.kubicka@arpsa.pl
•
pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Ochrona Danych”.
Twoje dane przetwarzamy w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratorów:
•
w zakresie wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO1, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, w związku ze udzieloną
przez Ciebie zgodą na utrwalenie i rozpowszechnienie Twojego Wizerunku i Materiałów. Wobec tego, że wyraziłeś taką zgodę
uznajemy, że możesz spodziewać się przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym zakresie na zasadach w tej
zgodzie określonych, a Administrator posiada co do tego rozsądne przesłanki jakimi są wykonanie zdjęcia oraz wyrażona przez
Ciebie zgoda,
•
w zakresie imienia i nazwiska oraz wieku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twojej zgody, na zasadach i w zakresie
ustalonym w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie Twojego Wizerunku i tylko z nim związanym.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie
Administratorów w szczególności w zakresie usług teleinformatycznych, doradczych, prawnych i audytowych.
Wobec udzielonej przez Ciebie zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku odbiorcami Twoich danych osobowych będzie
nieograniczona liczba podmiotów i osób, bowiem może on zostać upubliczniony przez Administratorów między innymi w Internecie, w
książkach, czasopismach, gazetach i innych publikacjach, w tym także materiałach promocyjnych, w telewizji, radio i innych dowolnych
środkach masowego przekazu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
osobowe?

Twoje dane, w zakresie wizerunku, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów oraz praw i wolności lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje dane, w zakresie imienia i nazwiska oraz powstałej firmy i miejsca zamieszkania, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na
ich przetwarzania. Wycofana zgoda nie będzie miała jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej wycofaniem

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora
w zakresie przetwarzanych danych?

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie Twoich danych przez
Administratora?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od nas:
•
dostępu do treści swoich danych osobowych,
•
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
•
usunięcia swoich danych osobowych,
•
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
•
przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do utrwalenia i rozpowszechnienia Twojego Wizerunku oraz Materiałów na zasadach
określonych w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie Wizerunku i Materiałów. Jeśli nie podasz nam swoich
danych nie będziemy mogli wykonać tych czynności.

Czy przysługuje Ci prawo do nie podlegania
decyzji opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, któ ra
jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Zapoznałem/am się i akceptuję. Podpis:

BIURO PROJEKTU I: UL. ARMII KRAJOWEJ 25 LOK. 7, TEL. 32 470 60 77
BIURO PROJEKTU II: DWORCOWA 8, 44-240 ŻORY, TEL. 790 351 566
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